
AOS TRABALHADORES DA ESTRADAS DE PORTUGAL, SA

FUSÃO DA EP,SA COM A REFER

É PRECISO DEFENDER OS POSTOS DE TRABALHO
E OS DIREITOS ADQUIRIDOS

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais reuniu, no
passado dia 23 de Dezembro, com o Vice-Presidente da Estradas de Portugal, SA e com a Directora
de Recursos Humanos da mesma entidade, para abordar o processo de fusão da EP, SA com a
REFER, EPE e de criação da “Infraestruturas de Portugal”, empresa que sucederá àquelas duas e as
consequências que daí poderão advir para os trabalhadores.

Tendo  em  conta  que,  presentemente,  a  Estradas  de  Portugal,  SA,  tem  ao  seu  serviço  1025
trabalhadores, dos quais cerca de 45%  são do contrato de trabalho em funções públicas, considera a
nossa Federação que importa saber em que condições irão ficar estes, após o processo de extinção
da EP, SA e de criação da “Infraestruturas de Portugal”.

De acordo com o que nos foi transmitido pelo Vice-Presidente da EP, SA, prevê-se que o processo
de constituição da  nova empresa arranque entre Fevereiro e Março, com efeitos reportados a 1 de
Janeiro, com a nomeação pelo governo, do respectivo conselho de administração que, segundo o
mesmo, poderá corresponder basicamente à actual Comissão de Planeamento do processo de fusão
das duas empresas.

Também entre Fevereiro e Março, o governo deverá aprovar o diploma legal de fusão da EP, SA
com a REFER, EPE e os estatutos da nova empresa que, segundo o Vice-Presidente da Estradas de
Portugal, deverá ter a natureza de entidade pública empresarial (EPE).

Relativamente aos trabalhadores, prevê-se que a futura empresa se reja em matéria de relações de
trabalho, pelo regime do contrato individual de trabalho e pelo Código do Trabalho, o que não
impede a permanência na “Infraestruturas de Portugal”dos trabalhadores que actualmente ainda têm
vínculo à função pública, através do contrato de trabalho em funções públicas, isto na opinião do
Vice-Presidente da EP, SA.

Este membro do Conselho de Administração da EP, SA adiantou, também, que é intensão manter 
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em 2015, o “plano social”de aposentações e reformas antecipadas que tem funcionado na Estradas
de Portugal.

Face a este conjunto de informações prestadas pelo Vice-Presidente da EP, SA, importa que os
trabalhadores, com vínculo à função pública ou com contrato individual de trabalho, defendam os
seus postos de trabalho e os direitos adquiridos e que exista equidade no tratamento destas questões
no processo de fusão das duas empresas e de transição para a “Infraestruturas de Portugal”.

A decisão do governo PSD/CDS, de extinguir as duas empresas tem por base a política definida
pelo mesmo, de redução de custos com as entidades públicas, designadamente, as dos transportes e
comunicações e de privatização directa ou por consessão, das suas partes rentáveis ao grande capital
privado.

Daí que não seja de estranhar que a futura empresa venha a adptar medidas de redução de postos de
trabalho, que poderão ir para além da antecipação das reformas ou aposentações.
Por outro lado, será importante que fiquem garantidos no estatuto da futura empresa, os direitos
adquiridos naquelas de onde provêm, rejeitando situações de desigualdade de tratamento e de falta
de transparência, como as verificadas, aquando da passagem da Estradas de Portugal, de instituto
público, para entidade pública empresarial.

A Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em Funções  Públicas  e  Sociais  e  os
Sindicatos nela filiados, irão continuar a acompanhar com a maior atenção este processo, de modo a
transmitir  aos  trabalhadores  que representam,  todas  as  informações  sobre o  seu desenrolar  e  a
discutir  com  os  mesmos,  quaisquer  medidas  que  eventualmente  seja  necessário  tomar,  como
resposta para a defesa dos respectivos interesses e direitos.

Lisboa, 8 de Janeiro de 2015

A FNSTFPS
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